QUESTÕES ESPECÍFICAS FARMÁCIA (20)

1.Quanto a definição de Política Nacional de Assistência Farmacêutica, assinale a
alternativa correta:
A) ( )Conjunto de ações voltadas exclusivamente a pesquisa, ao desenvolvimento e a
produção de medicamentos e insumos.
B) ( )Conjunto de ações voltadas à promoção, à proteção e à recuperação da saúde,
tanto individual como coletiva, envolvendo somente a distribuição de medicamentos em
hospitais e farmácias.
C) ( ) Conjunto de ações voltadas à promoção, à proteção e a recuperação da saúde,
tanto individual quanto coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o
acesso e uso racional.
D) ( ) Conjunto de ações voltadas à pesquisa, ao desenvolvimento e a produção de
medicamentos, imunológicos e insumos exclusivamente.

2.Solução ou emulsão, composta basicamente de carboidratos, aminoácidos, lipídeos,
vitaminas e minerais, estéril e apirogênica, acondicionada em recipiente de vidro ou
plástico, destinada à administração intravenosa em pacientes desnutridos ou não, em
regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando a síntese ou a manutenção dos
tecidos, órgãos ou sistemas, é a definição expressa na Portaria 272 de 08 de abril de 1998,
de :
A)( ) Nutrição Enteral (NE)
B)( ) Nutrição Parenteral (NP)
C)( ) Terapia Nutricional (TN)
D)( ) Nenhuma das alternativas anteriores

3.O conceito de Farmácia hospitalar é:
A)( ) Unidade única e responsável pelo armazenamento e distribuição de medicamentos.
B)( ) Unidade clínica, administrativa e econômica, dirigida por farmacêuticos, ligada
diretamente à direção do hospital e integrada, funcionalmente, às demais unidades
administrativas e de assistência ao paciente.
C)( ) Unidade única, dirigida por farmacêuticos e responsável pela administração de
medicamentos
D)(
) Unidade única, dirigida por farmacêutico e exclusivamente responsável pelo
armazenamento e distribuição de medicamentos.

4. Sobre a Portaria 344, de 12 de maio de 1998 que,Aprova o Regulamento Técnico sobre
substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, assinale a alternativa
INCORRETA.
A)( ) A dispensação de medicamentos da lista de entorpecentes e psicotrópicos (Lista A)
exige apresentação de notificação de receita amarela, contendo apenas uma substância
para cada receita, com quantidade para 30 dias de tratamento, impresso oficial fornecido
pela Autoridade Sanitária. São medicamentos tarjados (tarja preta), com os dizeres: Venda
sob prescrição médica. Atenção pode causar dependência física ou psíquica)

B)( ) A dispensação de psicotrópicos e anorexígenos exige a apresentação de notificação
de receita B, cor azul. Pode conter na prescrição até 3 principios ativos diferentes para
cada notificação de receita, com quantidade suficiente para 60 dias de tratamento. E os
anorexígenos podem ser dispensados em quantidade suficiente para 90 dias de
tratamento.
C)( ) Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC) se constitui
num instrumento informatizado utilizado para realizar o monitoramento da movimentação
(entradas e saídas) de substâncias sujeitas a controle especial.
D)( ) A Isotretinoína (Roacutan) é um retinóide oral utilizado no tratamento de formas
graves de acne. Está sujeita a controle especial, parte da lista C2, para substâncias
retinóicas.
5. A ação farmacológica requer a formação do complexo receptor-droga e pode ser
modificada pela estrutura do fármaco ou pela ação conjunta de fármacos, denominada
interação de drogas. Em relação a interação de drogas é correto afirmar:
A)( ) ocorre sinergismo por potenciação quando o efeito de uma droga A soma-se ao
efeito de uma droga B, como se verifica na adição de dois anestésicos para obter por
maior tempo.
B)( ) o antagonismo não competitivo deve ser reversível porque agonista e antagonista
concorrem pelo mesmo receptor, e se a ligação não se desfizer, a ação farmacológica
cessa.
C)( ) o antagonismo não competitivo consiste na ação concomitante de duas drogas, na
qual a agonista bloqueia uma das etapas de ativação do receptor, reduzindo ou
aumentando a ação do antagonista.
D)( ) Quando duas drogas, uma agonista e outra antagonista, concorrem por um mesmo
receptor, e a agonista não consegue remover a antagonista do receptor, diz-se ocorrer
antagonismo competitivo irreversível.

6.A comissão hospitalar responsável pela aprovação da inclusão de medicamentos na
padronização, conforme eficácia, segurança e vantagem terapêutica é denominada:
A)(
B)(
C)(
D)(

) Comissão de farmácia hospitalar
) Comissão de suporte nutricional parenteral
) Comissão de farmácia e terapêutica
) Comissão de licitação de insumos

7.Detectar, compilar e avaliar de forma sistemática as reações adversas produzidas por
medicamentos constitui, especificamente, atividades de:
A)(
B)(
C)(
D)(

) Farmacovigilância
) Farmacodinâmica
) Farmacocinética
) Farmacoeconomia

8.Visando apoiar a Estratégia de Saúde da Família, ampliar a abrangência das ações da
Atenção Básica, e aumentar a sua resolutividade, o Ministério da Saúde criou os Núcleos
de apoio à Saúde da Família – NASF. Assinale a INCORRETA:
A)( ) Entre as atividades do farmacêutico atuando junto ao Nasf estão: reuniões comas
equipes de saúde da família (SF), grupos de educação em saúde/atividades comunitárias,

visita domiciliar, atendimento conjunto com outros profissionais de saúde, atendimento
familiar e/ou individual, educação permanente.
B)( ) As atividades do farmacêutico relacionadas a gestão são prioritárias, devendo este
profissional interagir com o nível central de gestão da Assistência Farmacêutica (AF) e com
a Coordenação das Unidades de Saúde, propondo a normatização dos procedimentos
relacionados a AF.
C)(
) O farmacêutico deve atuar como referência para as informações sobre
medicamentos e facilitar o acesso das equipes de SF a fontes confiáveis.
D)( ) Nas atividades de assistência à saúde, além das ações voltadas à dispensação de
medicamentos e acompanhamento farmacoterapêutico/orientação farmacêutica, o
farmacêutico têm também a função de contribuir nas discussões de caso e na construção
do projeto terapêutico singular, com uma visão integral do sujeito.

9.Sobre a farmacocinética clínica, assinale a alternativa correta:
A)( ) A via de administração oral é aquela que apresentação 100% de biodisponibilidade.
B)( ) O tempo de meia vida é importante na determinação dos esquemas posológicos dos
fármacos.
C)(
)As doenças que afetam a função hepática não causam nenhum prejuízo na
metabolização dos fármacos.
D)( ) os fármacos indutores do citocromo P-450 provocam aumento da concentração
plasmática e efeito farmacológico de outros fármacos.

10. A Portaria MS nº 529, de 1 de abril de 2013, institui o Programa Nacional de Segurança
do Paciente têm como objetivo, EXCETO:
A)( ) Não envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente.
B)( ) promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança do paciente
em diferentes áreas da atenção, organização e gestão de serviços de saúde, por meio da
implantação da gestão de risco e de Núcleos de Segurança do Paciente nos
estabelecimentos de saúde;
C)( ) produzir, sistematizar e difundir conhecimentos sobre segurança do paciente.
D)( ) fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico e de
graduação e pós-graduação na área da saúde.

11.De acordo com os princípios básicos farmacologia, assinale a alternativa correta:
A)( ) Fármaco: substância química conhecida e de estrutura química definida dotada de
propriedade farmacológica.
B)( ) Remédio: substância natural ou sintética que ao ser introduzida no organismo
modifica suas funções, com exceção para os alimentos.
C)( ) Droga: qualquer substância ou recurso utilizado para obter alivio ou cura.
D)( )Medicamento: sinônimo de princípio ativo.

12.Um sistema de distribuição de medicamentos ideal em âmbito hospitalar, tem por
objetivo:
A)( ) Promover o fornecimento adequado de medicamentos ao paciente e acompanhante.
B)( )Estabelecer protocolos farmacológicos mais adequados ao tratamento e facilitar os
estoques de medicamentos nas unidades de internação.
C)( ) Reduzir o tempo de aquisição de medicamentos pela equipe de apoio logístico.

D) ( )Potencializar o papel do farmacêutico na equipe assistencial.

13.O ato farmacêutico de dispensar medicamentos e correlatos em uma farmácia
hospitalar pode ser gerenciado por vários tipos de sistema de distribuição, a saber:
individual, coletivo e por dose unitária. Comparando esses sistemas assinale a correta:
A)( ) O sistema coletivo de distribuição reduz os erros de administração de medicamentos.
B)( ) No sistema de distribuição individual, não há diferenciação dos horários de
administração dos medicamentos.
C)( ) O sistema coletivo de distribuição otimiza a dispensação dos medicamentos,
facilitando a ação do farmacêutico, garantindo a satisfação dos pacientes e eficácia do
tratamento.
D)( ) O sistema de distribuição individual permite um controle total sobre as perdas
econômicas provocadas pelos outros tipos de sistemas.

14.Em relação a farmacovigilância identifique a alternativa INCORRETA:
A)( ) Um dos principais métodos utilizados pela farmacovigilância para identificação de
reações adversas, raras ou não, é a notificação, espontânea ou voluntária, de suspeitas de
reação adversas a medicamentos.
B)( ) Entre as limitações do método de notificação voluntária está a subnotificação.
C)( ) Além das reações adversas a medicamentos, são questões relevantes para
farmacovigilância as interações com outros fármacos e alimentos. No entanto, não é
objetivo abranger medicamentos de baixa qualidade, erros de administração, abuso e uso
errôneo de produtos.
D)Dados gerados pela farmacovigilância podem resultar em ações como a modificação da
bula, aletas terapêuticos, retirada de lotes do mercado e cancelamento de registro do
produto ou da empresa.

15. Em uma Central de abastecimento farmacêutico (CAF), o nível de estoque que, ao ser
atingido, sinaliza o momento de se fazer uma nova compra, denomina-se:
A)(
B)(
D)(
E)(

) Estoque máximo
) Lote de reposição
) Estoque de segurança
) Ponto de ressuprimento

16.Indique a opção que completa corretamente a afirmativa a seguir: “A formação de uma
lista padronizada de medicamentos em um hospital permite aumentar...”
A)(
B)(
C)(
D)(

) O número de dosagens e formas farmacêuticas
) Os estoques de medicamentos nas unidades de internação do hospital.
) O custo da terapêutica
) A qualidade da farmacoterapia

17.Sobre a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), assinale a alternativa
correta:

A)( ) os membros da CCIH são de dois tipo: consultores e executores. São exemplos de
membros consultores da CCIH: representante do serviço médico, do serviço de
enfermagem, serviço de farmácia e do laboratório de microbiologia
B)(
) Na ausência da CCIH, o hospital pode elaborar um Programa de Controle de
Infecções Hospitalares (PCIH).
C)( ) A CCIH é responsável pela seleção de todos os antimicrobianos a serem utilizados
no hospital.
D) ( ) É facultativa ao hospital a criação da CCIH

18. A farmácia clínica está relacionada a atitude do farmacêutico. Este deve utilizar seu
conhecimento profissional para promoção do uso correto e apropriado dos medicamentos,
pois lida diretamente com atenção ao paciente com ênfase na farmacoterapia. Um prérequisito primário ou imprescindível para a implementação de um programa de farmácia
clínica hospitalar envolve a existência de:
A) (
B) (
C) (
D) (

) serviço de farmacocinética clínica
) Centro de informações de medicamentos
) relacionamento interpessoal
) Serviço de epidemiologia

19. A Resolução 585/2013 de 29 de agosto de 2013, do CFF regulamenta as atribuições
clínicas do farmacêutico. Sobre essas atribuições é INCORRETO afirmar que:
A) ( ) Desenvolver, em colaboração com os demais membros da equipe de saúde, ações
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, e a prevenção de doenças e de
outros problemas de saúde;
B) ( )Fazer a evolução farmacêutica e registrar no prontuário do paciente
C) ( ) Analisar a prescrição de medicamentos quanto aos aspectos legais e técnicos.
D) ( ) Realizar intervenções farmacêuticas porém, não deveemitir parecer farmacêutico a
outros membros da equipe de saúde.

20. De acordo com Resolução Nº 596 de 21de fevereiro de 2014, que Dispõe sobre o
Código de Ética Farmacêutica, o Código de Processo Ético e estabelece as infrações e as
regras de aplicação das sanções disciplinares. O farmacêutico deve comunicar ao
Conselho Regional de Farmácia, por escrito, o afastamento de suas atividades
profissionais das quais detém responsabilidade técnica, quando não houver outro
farmacêutico que, legalmente, o substitua. Quando o afastamento ocorrer por motivo de
férias, congressos, cursos de aperfeiçoamento, atividades administrativas ou outras
atividades, a comunicação ao Conselho Regional de Farmácia deverá ocorrer com:
A) (
B) (
C) (
D) (

) antecedência mínima de 48 horas.
) antecedência mínima de 24 horas.
) 24 horas após afastamento.
) 48 horas após o afastamento.

